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Ida vil ha´ indflydelse i Varde
Af Kim Schou
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15-årige Ida Bech Kargo
Karlsen fra Nørre Nebel var
den første der henvendte sig
til kommunens nye Ungeråd.
Hun vil være med til at sætte
dagsordenen.
Ungdomsskolen har siden
sommer reklameret for Ungerådet på deres Facebookprofil, og det var her, den
unge skoleelev fik øjnene op
for rådet.
- Da jeg så det, var jeg
egentlig ikke i tvivl. Jeg synes, det er virkelig godt, at
byrådet har givet lov til at
oprette et Ungeråd.
Læs mere på side 2.
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De unge vil ha´ indflydelse
15-årige Ida Bech Kargo Karlsen fra Nørre Nebel var den første der henvendte sig
til kommunens nye Ungeråd. Hun vil være med til at sætte dagsordenen.
Af Kim Schou

z
anne’
zz

Larsens Hundeartikler
Vi har et godt udvalg til super priser
Åben mandag til fredag kl. 16.00-17.30 samt
lørdag & søndag efter aftale - se mere på

www.larsenshundeartikler.com
BLØD NYLON SELE
“Soft Grip”

fra

80,-

Vesterbyvej 50, 6854 Henne

Alle er

ne

velkom

Grin dig til fornuft

Ungdomsskolen har siden
sommer reklameret for Ungerådet på deres Facebookprofil, og det var her, den
unge skoleelev fik øjnene op
for rådet.
- Da jeg så det, var jeg
egentlig ikke i tvivl. Jeg synes, det er virkelig godt, at
byrådet har givet lov til at
oprette et Ungeråd.
- Det viser jo også, at politikerne ikke er ligeglade med
os unge, men gerne vil lade
os have indflydelse, fortæller
Ida Bech Kargo Karlsen.
- Det er da en kæmpe
tillid at have fået fra politikernes side, og jeg blev
glad, da jeg læste om det.
Så det skulle jeg selvfølgelig
være med til. Det er jo en fed
måde, at opnå et fællesskab
og skabe nogle bånd mellem
unge fra alle dele af kommunen. Arrangementer hvor
man kan møde en masse
nye mennesker. Og at man
kan gå derfra med en følelse
af, at der her er bare fedt, og
at man glæder sig til næste
gang, Ungerådet skal mødes.
Derudover er det jo en fantastisk god måde at præsentere
Varde Kommune ud ad til:
Her er det fedt være ung, og
vi unge har noget at mødes
og samles om, fortæller hun.

Kom og hør et spændende foredrag
Torsdag den 22. september 2011 kl. 19.00 på
Rørkjær Skole, Foyeren, Ringen 61-63, 6700 Esbjerg
med skuespiller, instruktør og teaterdramaleder Brian Hansen
“For at deltage kræves det, at lattermusklerne er smurt”
Brian Hansen betegner sig selv som moderne nar, der aﬂæser
situationer og uddrager skarpe pointer, som han frækt og karikeret
kaster tilbage i hovedet på os.
Alle er velkomne. Det koster 75 kr. pr. person incl. kaﬀe/te og kage.
Der vil være mulighed for at købe øl/vand.
Rørkjær Skole er handicapvenlig. Gode parkeringsforhold.
Der vil være teleslynge i salen.
Arrangør: Høreforeningen, Esbjerg Lokalafdeling

Se mere på www.hoereforeningen.dk/esbjerg

VARDE
Borgpladsen 8
6800 Varde

Tlf.: 75 44 33 77

Styregruppen
Ida Bech Kargo Karlsen sagde ja til at stille op til styregruppen, fordi hun er meget
interesseret i den slags ting.
Ligesom hun også er meget
interesseret i politik.
- Udover at være medlem
af Ungerådet, vil jeg gerne
være endnu mere med til at
gøre det at være ung i Varde
Kommune endnu federe. I
forvejen har vi jo Ungdomsskolen, som er virkelig gode
til at lave ture og events.

Jens Peter Olesen er glad for den store interesse fra de unges side.
Men jeg tror også, at vi har
brug for nogle unge, som vil
prøve på at realisere de ønsker, som unge i kommunen
har. Nogle unge, som har
kontakt til politikerne, og
nogle unge som er friske på
at kæmpe for, at vi unge har
de bedste muligheder for lige
netop at være ung her i kommunen. På den måde kan jeg
godt lide at have indflydelse
og være med til at give andre
mennesker omkring mig en
god oplevelse, fortæller Ida
Bech Kargo Karlsen.

Blandt de yngste
Ida Bech Kargo Karlsen er
blandt de yngste af dem,
der på nuværende tidspunkt
ønsker at være med i styregruppen. Aldersspredningen
ligger mellem 15 og 22 år.
- Jeg håber, at jeg kan
være med til at repræsentere
den helt unge del af målgruppen, som er 15-25 år.
Derudover håber jeg, at jeg
kan være med at sætte et
præg på tiltagene, så de helt
unge også kan være med, og
synes, at vores tiltag er noget
for dem, fortæller hun.
Det er Ida Bech Kargo

Arrangementet er gratis og
finder sted mandag den 26.
september fra klokken 18.30
til 22.00 i Varde Bio.
- Som det ser ud nu, så har vi
rigtig mange tilmeldinger til
Ungerådet og til styregruppen, så det viser bare at de
unge er interesserede i at være med til at præge udviklingen, fortæller Ungeguiden.
- Det eneste jeg frygter nu,
er at vi på et tidspunkt må
tænde de røde lygter og sige,
at vi ikke har flere pladser,
slutter Jens Peter Olesen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på www.ungivarde.dk
under ungeråd.

Tilfreds Ungeguide
Ungeguiden i Varde Kommune, Jens Peter Olesen, er
meget tilfreds med den store
opbakning.
- Det er jo i Varde Bio at
vi skal stifte Ungerådet samt
styregruppen.
- Det sker ved et arrangement med både, stand-up
med Simon Talbot, politik,
film og musik, når Ungerådet skal søsættes ved et
såkaldt »Kick-off«-arrangement, fortæller Jens Peter
Olesen.

Ida Bech Kargo Karlsen vil gerne
være med til at træffe beslutninger
for unge i kommunen.

Annonceindlevering:

Distribution:

Korrekturannoncer: Torsdag kl. 12.00.
Mindre annoncer og rubrikannoncer: Fredag kl. 10.00.
Adviserede reproklare annoncer: Fredag kl. 10.00.

Post Danmark. Omdeles til alle husstande, kontorer og butikker.

Redaktionel deadline:

Lokalavisen Budstikken er en del af Politikens Lokalaviser A/S, og
udkommer i Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev, Midtlandet,
Kolding, Fredericia, Vejle, Vejen, Ribe-Bramming, Esbjerg, Varde og Vejle
Vest (Jelling, Egtved, Give)

Fredag kl. 10.00. Indleveret materiale kan ikke garanteres bragt i avisen.

Oplag: 24.824 husstande Tryk: Løhndorf Trykcentral A/S

Fax: 75 44 33 78
www.budstikken.com

Karlsens håb, at Ungerådet
og styregruppen vil blive taget rigtig godt imod af både
politikere, voksne og andre
unge i kommunen.
- Vi behøver jo ikke nødvendigvis at være enige på alle
punkter, men jeg håber, at
andre vil se med åbent sind
på vores arrangementer og
andre tiltag. Derudover forventer jeg selvfølgelig et rigtig godt samarbejde – både
indenfor selve Ungerådet og
styregruppen og også mellem Ungerådet og politikerne
i byrådet, slutter den ihærdige pige.

Ansv. redaktør: Fred Jacobsen

Mail annoncer:
var@lokalavisen.dk
Mail redaktion:
red-var@lokalavisen.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag
Fredag

9.00-16.00
9.00-15.00

Lotte
Justesen

Tina
Christiansen

Anja Riber
Nielsen

Lean
Frosch

Kim
Schou

Mediechef

Mediekonsulent

Mediekonsulent

Grafiker

Journalist

Mekanisk eller fotografisk gengivelse af bladets annoncer og øvrige indhold er i henhold til lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale. Lokalavisen Budstikken påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst.
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Inspirations Aften
Torsdag d. 15. september kl. 18.00 - 22.00
Butikken er fyldt med efterårets skønne modestoffer og garner

INSPIRATION
KREATIVITET
LIVSGLÆDE

Har du dit
sygrej klar til
efterårssæsonen?

Kun denne aften:
ALLE stoffer
ALT garn

Nye mønstre
Vouge
Multisnit
Burda
Simplisity

Alt i sytilbehør
og smykketilbehør

÷10%

KURSUSPROGRAM - Efterår 2011
• Brother symaskinekursus
d. 5 oktober kl. 14.00 - 17.00, Tema, Tasker
• Sy til din bolig d. 11. oktober kl. 19.00 - 21.45
• Smykkekursus (Efterårsferien)
d. 18. oktober kl. 11.00 - 13.00
• Jule sytema d. 15. november kl. 19.00 - 21.45

Slå dig løs i vores store
udvalg af stof & garn

Tilmelding i butikken

Vi byder på kaffe,
te og hjemmebag.
Grib chancen, mød op og
vær en del af en hyggelig og
inspirerende aften med masser af store besparelser

÷20%

Symaskine
DEMONSTRATION
Irene fra BROTHER symaskiner vil denne aften demonstrere symaskiner, overlocker, dæksømmaskiner,
broderimaskiner.
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NU 5.995.Netop nu medfølger der
kvit og frit en TROLLYBAG
når du køber en NV30
eller NV350 symaskine.
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denne afte
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NV350
Før 6995,-

NV30
Før 4695,-

VÆRDI
KR. 1.100,-

NU 3995.-

Ve s t j y l l a n d s s t ø r s t e s t o f f o r r e t n i n g

INSPIRATION • KREATIVITET • LIVSGLÆDE

Bolig • Stil • Stemning

STOF & DEKO

Borgen - Roustvej 87 - Varde - 75 22 00 44
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Varde Garden fejrede
fødselsdag
Af Kim Schou

Hårdt, men sjovt cykelrace
Traditionen tro kunne Varde IF i forbindelse med kurlturugen afholde sit
årlige sponsorcykelløb rundt om kirken.

med at aspiranterne deltog
og hvor der var mulighed for
at høre noget af deres musik.

Varde Gardens fødselsdagskoncert blev fejret i lørdags,
hvor garden denne gang
markerede det på Kong
Svends Plads, hvor der var
plads til at vise elementer fra
det nye tattoo, deres DMprogram som blev udvidet

Gardens fødselsdag blev fejret foran mange tilskuere på Kong Svends
Plads i Varde.
Foto: Niels Gravesen

Cykelryttere klar til start, bl. a. Rasmus Jessen og Jakob Hollænder fra
2. divisions truppen.

Der blev kørt stærkt blandt de forreste.

nen

da han gennemførte 12 omgange på en et-hjulet cykel.
- Vi nåede ikke helt resultatet fra sidste år, men alligevel var der tilfredshed
med overskuddet, sagde Eigil
Gammelgaard efter løbet.
Han var dog tilfreds med
arrangementet og takkede
de mange sponsorer, der var
med til at skaffe en skilling

I år havde man samlet ca.
50 deltagere, der på alle
mulige cykler og ikke altid
reglementeret påklædning,
skulle ud på en times strabadser. Med start og mål på
torvet begav rytterne sig ud
i nogenlunde vejr, men efter

at halvldelen af løbet var
overstået, blev det for alvor
hårdt. da himlens sluser
åbnede sig.
Det holdt dog ikke de
hurtigste tilbage, bedste cykelrytter, Ole Klemmensen,
nåede 34 omgange på den ca.
1 kilometer lange rundstrækning, men også Sigurd Klemmensen aftvang sig respekt,

Bedste kvindelige cykelrytter, Jane Jeppesen,w klarede sig flot.

til fodbolden i Varde.
I øvrigt deltog næsten
hele 2. divisionstruppen i
cykeløbet, med trænerstaben
i spidsen, og det var en træt
cheftræner Jørn Bach, der efter løbet nok mente at næste
dags træning ville blive lidt
let.....

En træt 1. holdstræner efter en times kørsel.

Remisløsning i Brabrand
Det lykkedes Vardes 2.
divisionshold at hive det
ene point med hjem fra Brabrand. Ingen af holdene formåede at score og kampen
endte meget passende 0-0.
Begge hold stillede op i en

4:2:3:1 formation, og som
forventet var der masser af
nærkampe på en overbefolket midtbane. Et særdeles
langt græstæppe og en blød
bane tærede ligeledes hårdt
på kræfterne, men Varde-

holdet leverede en flot
disciplineret indsats med
stor løbevilje gennem hele
kampen så cheftræner Jørn
Bach var særdeles tilfreds
med indsatsen.
Med det ene point holder

Varde fast i placeringen i den
bedste halvdel af rækken
inden næste lørdags opgør
på Sydbank Stadion mod
Lolland - Falster Alliancen,
som ligger i top 3 i rækken.

Danmark skal videre
- det kræver vækst og politisk handling

Karen J. Klint
Din stemme afgør hans
fremtid

Giv din stemme vægt - Stem personligt
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KOM OG SPOT DE NYESTE TRENDS

MODESHOW
TORSDAG D. 6. OKTOBER 2011 KL. 19

Mød modediktator

Jim Lyngvild
som entertainer:
”Sandheden om Modebranchen”.
I løbet af aftenen trækkes der lod om mange
ﬂotte gaver, og der er gaveposer til alle.

Billetpris kr. 150,-

pr. person inkl. velkomstdrink,
en let anretning og 1 glas vin.
Billetter købes hos:
Sylvia, Matas, Hanne, JustAsk, VIPiger, Zjoos

SÆDDING
CENTRET

www.sæddingcentret.dk
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Masser af besøgende til
Karlsgårde Dag
Af Kim Schou
Søndagens flotte vejr havde
lokket mange folk til søens
skønne natur, og folkene fra
Hjemmeværnet fik på dagen
ekstra meget at lave, for parkeringsproblemerne hobede
sig op.

Det voldsomme uvejr natten til søndag betød, at en
parkeringsplads måtte lukkes, så folk måtte finde alternative parkeringssteder, hvor
de kunne parkere bilerne.
Karlsgårde Dagen blev besøgt af 3.000 gæster.

Det gode vejr søndag havde lokket mange mennesker til Karlsgårde Sø.

Det var svært at finde parkeringspladser, og folk måtte parkere i
rabatterne.

SmartKid-computere doneret til
Varde Bibliotek
Børn og institutionspersonale fra Søndermarken og Kærhøgevej deltog tirsdag
den 6. september i børnebibliotekernes fire nye KidSmartcomputere.
Af Kim Schou

KidSmart-computerne er
doneret af IBM i samarbejde
med Styrelsen for Bibliotek
og Medier. Eva Petersson,
leder for Center for Design,
Læring og Innovation ved
Ålborg Universitet i Esbjerg
er tilknyttet projektet.
Eva Petersson tager sig af den
forskningsmæssige side af
projektet, hvor der bl.a. vil
være fokus på læring i uformelle rum.
På landsplan har der været
rift om KidSmart-computerne: 40 blev doneret og fordelt
på 30 biblioteker hen over
landet, og Varde har været
særlig heldig – har modtaget
fire computere, mens de
øvrige 29 biblioteker har fået
mellem en og to.
Børnebiblioteket i Varde har
opstillet to KidSmartcomputere - og de sidste to er
placeret hhv. i Nr. Nebel og
Ølgod. Og at der virkelig er
tale om smarte, børnevenlige computere ses på den

Ledende Børnebibliotekar Inger Kjeldsen lærte først børnene, hvordan
man holder indvielse, hvorefter alle børn hjalp til med at klippe snoren.
Derefter var der kø ved computerne.
appel de farverige computere
havde til børnene på indvielsesdagen. De spændende,
lærerige og underholdende
spil i forskellige sværhedsgrader blev flittigt afprøvet.

Stor interesse
Interessen for at prøve spillene var stor, og koncentrationen blev fastholdt længe.
Børnebiblioteket håber,

at projektet og Eva Petersons forskning vil afsløre,
at Vardes børn får rigtig
meget ud af at benytte KidSmartcomputerne. At det vil
give de tre-seks-årige gode
it-kompetencer, og at deres
forældre, bedsteforældre og
pædagoger vil få nye input,
når det handler om, hvordan
vi leger IT-kompetencer og
anden læring ind hos vores

børn.
Børnebibliotekar Christina
Hæstrup skal på kursus hos
IBM – det vil give børnebiblioteket nye metoder og ideer
til samarbejde med forældre
og institutionerne omkring
”Early Learning” og IT’s
betydning for tidlig læring.
Varde Bibliotek har desuden
ansøgt om KidSmart-computere til 20 af Varde Kommunes børnehaver. Styrelsen for
Bibliotek og Medier og IBM
undersøger i øjeblikket, om
det er muligt at udvide samarbejdet og sætte særligt fokus på dette modelskabende
samarbejde. Varde Bibliotek
modtager svar i løbet af
efteråret.

Henning Hyllested, Esbjerg
Spidskandidat for Enhedslisten
Rul dagpengeforringelserne tilbage
Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse.
Respekt for de arbejdsløse. Stop meningsløs aktivering.

Bevar efterlønnen
Vi skal ikke dø med arbejdstøjet på!

Stop løndumpning
Arbejde i Danmark skal udføres til danske overenskomster.

Ret til uddannelse på dagpenge
Henning Hyllested, Esbjerg
er spidskandidat for Enhedslisten i Sydjyllands storkreds.
Faglig aktiv havnearbejder og
sidder i bestyrelsen for
3F Esbjerg Transport. Er 57 år,
gift med Ina. Sammen har de to
voksne børn.

Danmark har brug for kvaliﬁceret arbejdskraft.
Fri adgang til AMU-kurser, uddannelse og praktikpladser.

Sæt en arbejder i Folketinget
... stem på Henning Hyllested
Indrykket af Havnearbejdernes Losseklub af 1944
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SØVN & MILJØ

WEEKENDÅBENT
Lørdag - Søndag
10.00 - 14.00
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BYG DIN EGEN MADRAS

HILDING ELEVATIONSSENG 180x200

• DOBBELTFJEDRER
• 40 FORSKELLIGE MØBELSTOFFER
• 80-85-90-100 X 190-200

• 5 ZONET POCKET MADRAS
• 28 LAMELS ELEVATIONSBUND
• TYK TOPMADRAS

Frit valg - Ta’ 2 stk.
Inkl. topmadras

Ta’ 2 stk. 90x200

7.999,-

4.444,-

Ekskl. ben

Ekskl. ben

MEMORY ELEVATION 180x200

DUNLOPILLO BLACK & BLACK 180x200

• MADRASSER MED TRYKAFLASTENDE SKUM PÅ BEGGE SIDER
• 2 HÅRDHEDER MEDIUM / FAST SIDE
• TRÅDLØS STANDART ELEVATIONSBUND

• SUPER LÆKKER ELEVATION MED STÅL BUND
• 15 CM LATEX MADRAS I FLERE HÅRDHEDER
• 8 CM LATEX TOPMADRAS

Ta’ 2 stk. 90x200

19.999,-

Ta’ 2 stk. 90x200

12.999,Ekskl. ben

VISION 402M+ ELEVATION 180X200

VISION 402F ELEVATION 120 ELL. 140 CM

• INKL 9 CM TYK TOPMADRAS I LATEX ELL. CELSIUS
• STÅL ELEVATIONSBUND RADIOSTYRET
• 5 ZONET POCKET MADRAS

• 26 LAMELS STÅL ELEVATION RADIOSTYRET
• EKSTRA FORSTÆRKET BUND MED DOBBELT LAMELLER
• INKL 6 CM TYK TOPMADRAS I LATEX ELL. CELSIUS
• 5 ZONET FAST MADRAS

120x200

Ta’ 2 stk. 90x200

9.999,-

10.999,-

Ekskl. ben

Ekskl. ben

140x200

11.499,Ekskl. ben

HUSK - Vi leverer og monterer gratis!
Åbningstider
Mandag - Fredag
Lørdag
Søndag

10.00 - 17.30
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00

Gl. Vardevej 237
6715 Esbjerg N
75 15 16 00
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Folketingsvalg 2011
NIELS OLE BECK, A

TOM ARNT THORUP, K

HANS C. THONING, V

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?

At være den lokale repræsentant for Sydvestjylland.
Udvikling og vækst i Vestjylland. Både inden for turisme
og industrielle arbejdspladser. At forhindre en skævvridning af vores velfærdssamfund.

Det er økonomisk ansvarlighed.
Inden krisen ramte Danmark
havde vi massivt overskud
på betalingsbalance så den
økonomiske politik VK
har ført igennem årene har
været den rigtige. Da krisen således ramte tog vi de
nødvendige tiltag i form af
krisepakker samt vækstpakker alt sammen for at sikre at
vi komme så godt igennem
krisen som muligt. Krisen er
desværre ikke ovre og derfor
har vi nu udskrevet valget så
vi hurtigst muligt kan komme tilbage i arbejdstøjet.

Sikre at Danmark fortsat
har en stabil økonomi, så vi
kan betale ”regningen”, og at
danskerne kan sove roligt,
uden bekymring for skattestigninger, eller gældsætning
af landet, med efterfølgende
rente stigninger.

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?
En Socialdemokratisk ledet
regering med SF og de Radikale..

Har du en mærkesag?
Bevarelse af efterlønsaftalen fra 2006, forlængelse af
dagpenge-perioden til 3år.
Sikre en praktikpladsgaranti.
At hæve loftet over tilskuddet til voksen-efteruddannelserne.

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?
Liv i oplandsbyerne. Der skal
være tidssvarende kollektiv
trafik, sådan de som bor i
oplandet ikke behøver at

have to biler, samt de unge
der bor der, kan drage nytte
af de tilbud der er i Varde og
Esbjerg, uden at være låste af
manglende mulighed for at
komme hjem igen.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Imod, jeg kan ikke se der er
brug for en bro. Mit skrækscenarie er at Kattegat broen
kommer og Femern-bælt
broen kommer og der så er
en bro til og fra Als. Vi kommer til at være i et hjørne,
hvor ingen ting ville ske
og vi vil få svært ved at tiltrække arbejdspladser. Vi
bliver højest et stop på gennemkørslen.

PER NØRHAVE, DF

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?
Helt klart V og K, men jeg er
absolut ikke afvisende overfor tanken om at de radikale
kunne komme med i en borgerlig regering.

Har du en mærkesag?
Jeg har flere de ses på
www.tomthorup.dk - skal
jeg vælge EN frem for en anden er det helt klart - reformer på arbejdsmarkedet og i
den offentlige sektor. Vi skal
målrette ydelserne til dem
der har behov for hjælp.

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?
En Venstre – Konservativ
regering.

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?
Ja en forenkling af det
danske regelsamfund, hvor
vi følger EU's bl.a. på miljøområdet så Landbruget har
samme konkurrencevilkår i
EU. Skrotte moms på overnatninger
Åbne op for at privathospitaler kan udrede og operere
flere end de gør i dag. Eks.
Hjertecenter Varde.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Jeg vil hellere have en ny
vestjysk motorvej f.eks. fra
Holstebro - Billund - Esbjerg.

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?
Vores økonomi

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?
V 0g DF

KARL HAAHR, KD

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?
Der skal rettes mere op på,
at få denne del af Danmark

med – så væk med planerne
om en Kattegat Bro.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Umiddelbart imod, da den
vil isolere den vestlige del af
Sydjylland.

Udvikling af turismen.
Styrke landbrugs erhvervet.
Forsvaret. Offshore. Infrastruktur (motorvej langs
vestkysten, som aflastning
for A11 og E45) Styrke undervisnings sektoren i nærområdet.
Bedre rammebetingelser til
Kommunerne for at udstyk-

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?

Fair fordeling af goderne til
almindelige lønmodtagere,
herunder at bevare efterløn
og dagpenge.
Jobskabelse af nye arbejdspladser indenfor f.eks. klima,
sundhed, handicap og børneområdet
Nye målrettede klimaplaner
skal sættes på dagsorden
igen

Har du en mærkesag?
Få skabt arbejde til de
arbejdsløse, ved f.eks. at
fremrykke renovering af
nedslidte skoler.
Bedre kollektiv trafik også
cykelstier lokalt rundt om
Filsø sø og langs Varde Å.
Tage borgerne mere alvorlig
med åbenhed og dialog når
de har problemer.

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?
Venstre - Konservative- Radikale

Ovennævnte sager, som kan
være med til, at udvikle vores kommune.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Jeg er imod.

Hvad er det vigtigste
tema i denne valgkamp?

S-SF-EL

Valgets store tema er økonomi. Selvfølgelig skal der
være styr på den. Men jeg så
hellere at temaet var hvilke
værdier vi vil udvikle Danmark på.

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?

CARSTEN SOHL, SF

Hvilke partier ser du
helst i regering sammen?

Har du en mærkesag?
Grænsekontrollen skal styrkes, så vi mere effektivt kan
dæmme op for den grænseoverskridende kriminalitet

Har du en mærkesag?

ke attraktive byggegrunde,
for at få en positiv befolknings tilvækst.

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?
Ny letbane tog mellem Varde-Esbjerg-Ribe.
Knokle for at skabe nye rigtige arbejdspladser.
Et mere bæredygtigt landbrug lokalt hvor bl.a. økologi
spiller en større rolle.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Det kræver en nærmere analyse fra uvildige eksperter
før jeg kan svare på dette.

Har du en mærkesag?
Indsatsen imod øget centralisering.

Er der noget du især vil
kæmpe for i denne kommune du repræsenterer?
Landspolitikere skal løfte sig
over deres eget lokalområde,
dog uden at glemme hvor de
kommer fra.
Valgkampen gav i sidste uge de unge mennesker på Produktionsskolen i
Varde mulighed for at stille de lokale politikere spørgsmål.
Det gav en livlig debat, der viste, at de unge i dagens Danmark faktisk
interesserer sig for samfundsforhold.

Er du for eller imod en
mulig fast forbindelse
mellem Fyn og Als?
Imod hvis den skal financieres direkte af skattekroner.

- Tag dine gamle briller med til folketingsvalget…….
Sådan lyder opfordringen fra
Vagn Arnth Nielsen, Lions
Club Varde.
- Lions klubber over hele verden har i mange år indsamlet
bl.a. brugte briller. Disse er
fordelt via Lions netværk, så
de kan gøre gavn i en verden,
hvor selv brugte briller bliver
utrolig værdsat, fortæller
Vagn Arnth Nielsen.
Efter flere års pause, ønsker

Lions Club Varde igen at deltage i disse indsamlinger.
- Vi vil derfor opfordre
vælgerne på ovenstående
afstemningssteder til at
medbringe eventuelle brugte
briller og lægge dem i den
indsamlingskasse, som Lions
Club Varde – med tilladelse
fra Varde Kommune – opstiller på disse valgsteder, fortæller han.
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Hvad stemmer førstegangsvælgeren?

Varde har fået en By-Strand
Af Kim Schou

Tom Arnt var tilstede da
Varde fik sin egen strand
på den gamle Shell grund.
Han var der, for bl. a at
snakke om muligheder for
udvikling af turismen i Vestjylland, og understreger:
- Turismen er et af vores
vigtigste og største erhverv
overhovedet i Varde Kommune, det er derfor altafgørende at vi forsat vil sikre
vækst på området. En af mulighederne er at være med til
at åbne muligheden for feriecenter tættere ved kysterne.
Det vil åbne op for et ”nyt
marked” og hermed vil det
afføde masser af arbejdspladser. Samlet er målet at lave
10.000 nye arbejdspladser
indenfor turismeerhvervet.

ikke se, hvordan 12 minutter
skal kunne redde et helt land
fra økonomisk krise, hvis 37
mennesker arbejder en time
ekstra i ugen, tager det jo arbejdet fra den 38. person.

Følger du med i politik?
Navn, alder og by:
Tanja Maria Just, 19 år, snart
20 år – bor i Ølgod.

Før dette valg gjorde jeg
ikke, men fordi jeg skal
stemme for første gang i år,
følger jeg aktivt med i nyhederne hver dag.

Vil du stemme?
Ja
Feriecentrene skal naturligvis placeres så de ikke
ødelægger naturen – men det
kan sagtens lade sig gøre via.
lokalplanlægningen.
Lørdag startede vi med
at indvie Vardes nye "ByStrand” bedre kendt som
sandkassen ved Shell-grun-

HÅNDLÆSNING

den, som jo netop ligger
som start på Nationalparken
Vadehavet, og vi ønsker at
signalere, at efter syv års
ørkesløs debat, bør sandkassen indrages aktivt i Vardes
By-billede.

Ved du hvem du stemmer på og evt. hvorfor?
Jeg stemmer venstre, og det
har noget at gøre med, at jeg
synes, de har den perfekte
balancegang mellem det hele, og deres plan om at redde
finanserne har en større
chance for succes. Jeg kan

5. Hvilken mærkesag er
vigtig for at man kan få
din stemme i valgkampen?
Jeg har ikke en mærkesag,
jeg tænker på hvad der er
bedst for befolkningen i
Danmark og min overbevisning er at det er Venstre.

4UFNQFSTPOMJHUQÌ
7FTUKZMMBOETNBOEQÌ$ISJTUJBOTCPSH

Jeg kan læse din fortid, nutid og fremtid,
give dig svar på det der betyder noget
for dig lige nu.

)BOT$ISJTUJBO5IPOJOH

Tankefeltterapi
Er du bange for højder, slanger, edderkopper.
Har du eksamensangst. Lider du af allergi,
afhængighed, stress eller smerter.

Den 3. onsdag i hver måned kan du møde
andre alternative behandlere i Månestrålen.
Krarupsvej 11, Oksbøl
Tlf. 20 14 48 51
hannehaand@gmail.com - www.hannehaand.dk

50 år er ingen alder
med træning der former, lindrer, styrker og giver ny energi

i-BOECSVHFU
 TPNGSFNUJEFOT
 HSOOFFOFSHJ
 MFWFSBOESw
-BOECSVHFUCMJWFSGSFNPWFSFOWJHUJHMFWFSBOESBG
CJPHBTPHBOESFCSFEZHUJHFFOFSHJGPSNFS
%FUIBSMOHFWSFUFOBG)BOT$ISJTUJBO5IPOJOHT
NSLFTBHFS PHFSOVPHTÌCMFWFUFOEFMBG
3FHFSJOHFOT&OFSHJTUSBUFHJ

TRÆNING

KOSTVEJLEDNING

MOTIVATION

I tror, det er løgn, men jeg runder faktisk de 50 år. Det er på
grund af bailine, at det ikke kan ses :-)
- så benyt halvtredsåret for min fødsel til af få et

SUPER FØDSELSDAGSTILBUD
Køb 20 + 3 gratis
Køb 10 + 1 gratis
Gælder uge 38

HUSK! DOBBELTBEHANDLING
I UGE 37, 38 & 39 ( Ialt 60 min.)

/ZFUJEFS 7BSJHWFMGSE

GRATIS PRØVETIME !
- behandlinger er også velegnet til smertelindring

EDLOLQHHUIRUNYLQGHU

Helse- og slankeklinik

Søndergade 53 | Varde | Tlf. 7694 6090 | www.bailine.dk

7FTUKZMMBOEFSNVMJHIFEFSOFTMBOE
7JIBSEFNFTUFGGFLUJWFMBOECSVH JOOPWBUJWF
WJSLTPNIFEFS FOWJEFOTUVOHPGGTIPSFJOEVTUSJ 
TLOOBUVSEFSUJMUSLLFSUVSJTUFSGSBIFMF&VSPQB 
TQOEFOEFVOEFSWJTOJOHTNJMKFS PHWJFSFOHB
HFSFUJEFUEBOTLFGPSTWBSTJOUFSOBUJPOBMFPQHBWFS

)BOT$IS5IPOJOHIBSWJTU BUIBOFS7FTUKZMMBOET
NBOEQÌ$ISJTUJBOTCPSH
.FEGEEFSOFTPMJEUQMBOUFUJNVME IFEFPH
TUSBOETBOEWJMIBOPHTÌGSFNPWFSLVOOFTLBCF
SFTVMUBUFSJ'PMLFUJOHFUUJMHBWOGPSCÌEF
7FTUKZMMBOEPH%BONBSL

4FNFSFPN)BOT$ISJTUJBO5IPOJOHTNSLFTBHFSQÌXXXIDUIPOJOHWFOTUSFEL
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Rigtig Lavpris
BYGGEMATERIALER
www.spar3.dk • Tlf. 75 22 27 51
UGENS TILBUD
DANSK PRODUCEREDE
MURSTEN
BLØDSTRØGNE I BLANDEDE FARVER TIL
VANDSKURING/PUDS UDVENDIG/INDVENDIG

99

1

inkl. moms

Vejl. pris 3,80
SPAR 1,81 PR. STK.
GULVBRÆDDER

GIPSPLADER

25 x 150 mm.
(21 x 137 mm)
SPAR 30,Svensk fyr
Endenotede,
ovntørrede
Vejl. pris kr. 119,-

95

88

Pr. m2

DANSK PRODUCERET
GULVFLAMINGO
100 mm - 150 mm - 220 mm
F.eks. 150 mm
Pr. m2

KUN
Vejl. pris 79,95

57

6 mm rionet 215 x 250 cm.
pr. net...............................
4 mm 215 x 250 cm.
pr. net.................................
25 kg standard cement
v/hel palle á 56 ps.
Fra .....................................

2795

A37-ISOLERING
Glasuld ruller - 95 mm
Pr. m2
Vejl. pris 39,95
Spar 21,- pr. m2
FØRES OGSÅ I BATTS

4495

120 x 240 cm. pr. pl.....

Vådrumsgips
50
90 x 250 cm. pr. pl.......
Fermacell ﬁbergips 90 x 244 cm

95

18

PF 5100 overpap
1 x 5 mtr..................
PF 3000 underpap
1 x 7,5 mtr................
GF 5000 overpap
1 x 8 mtr..................
GF 3000 underpap
1 x 10 mtr................

265,241,301,233,-

BENDERS BETON-TAGSTEN
Teglrød, brun eller sort. Incl.
GRATIS 3 lags diffusionsåbent
undertag & 38 x 73 mm T1 lægter.
Pris gælder ved køb af komplet tag
på min. 120 m2 - 30 års garanti

NU KUN

SPAR

pr. m

KUN

Kun ca. 20 % af befolkningen har det man kalder en
normal fod og en neutral
fodstilling. Resten har i mindre eller svær grad forkerte
fodstillinger, der kan medføre smerter i knæ, hofter og
ryg. Derudover døjer mange
med ligtorne, hård hud, nedgroede negle og fodsvamp.
- Her kan jeg som fodterapeut nemt afgøre din fodstilling gennem et fodtjek. Og
her kan fejlstillinger afhjæl-

pes med specielle indlæg
og træning, slutter Cikkie
Møller.
Indlæggene producerer hun
selv i klinikken.

Det er ikke kun ældre mennesker der går til fodterapeut.
- Mange tror, at det kun er

ældre mennesker der går til
fodterapeut. Men det er ikke
korrekt, fortæller Cikkie
Møller, som har mange børn
i sin klinik.
- Børn kan have stor glæde af
at få tjekket fødderne. Hvis
man ser børn med manglende lyst til at ville gå eller
løbe, så kan det skyldes en
fejlstilling i foden, men med
de korrekte indlæg fra en
fodterapeut, kan problemet
afhjælpes.

Publikumsantallet var i år
oppe på 400 elever fra i alt
fem skoler.
Børnefestival BØF-11 kører nu på tredje år, som et
kæmpe anlagt tre-ugers intro

projekt for de nye hold elever
på Øse kunst, musik og teater Efterskole.
- Samarbejde, energi og
målrettethed er hvad vi
arbejder med hele året så

hvorfor ikke springe ud i det
fra starten, fortæller viceforstander Michael Schweigler.
- Hvad der er så specielt ved
lige netop BØF-11 er at der
var gang i hele 9 scener. Der

var altid noget at se på for
børnene, fortæller han.

For alle aldre

95

89

Jordvarme med skattelettelser

2
37,- pr. m

95

36

LUD OG VOKSBEHANDLET

Vejl. pris 149,95
Spar 60,- pr. m2

Cikkie Møller åbner dørene til Fodens Dag den 22. september.

2

LOFT PROFILBRÆDDER
Flot A-sortering
Pr. m2

39

SVEJSE TAGPAP

15995
9195

KUN

95

Sådan bliver det også i
Torvegade 5 i Oksbøl, hvor
fodterapeut Cikie Møller har
til huse. For tre år siden gik
hun i kompagniskab med sin
mor, men de sidste to år har
hun haft klinikken selv.
- Jeg har rigtig meget at se
til. Så meget, at jeg har valgt
at droppe min ugentlige dag
i en klinik i Bramming for at
hellige mig min klinik her
i Oksbøl, fortæller Cikkie
Møller, som for første gang
deltager i Fodens Dag.
- Nu har jeg tid til det, og jeg
synes også budskabet er vigtigt at få ud, tilføjer hun.
Over 70% af befolkningen
får på et eller andet tidspunkt problemer med deres
fødder, viser svenske undersøgelser, og den landsdækkende kampagne giver nu
folk mulighed for at få et gratis fodtjek hos en lang række
af landets fodterapeuter,
blandt andet i Oksbøl.

85
00
12,5 mm pr. pl.........116
95 15 mm pr. pl............15600 Ny rekord til Børnefestival

2

pr. m

KUN

Vejl. pris 54,95
Spar 15,- pr. pl.

TERMlaOgsTAG
16 mm 5excl. tilbehør
2
pr. m

Billig fragt kan arrangeres

199,-

Vi forhandler alt i træ, spær, betonvarer, blokke mm.

Ring og få en super pris
Alle priserne er inkl. (med) moms.

Gratis levering ved større leverancer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl og udsolgte varer.

SPAR 27,-

Tykkelse 13 mm.
Godkendt til alt byggeri
90 x 240 cm.
Pr. pl.

De statsautoriserede fodterapeuter i Danmark har valgt at gøre den 22. september 2011 til Fodens Dag
i Danmark. På Fodens Dag bliver der sat fokus på den danske fodsundhed ved en lang række arrangementer rundt om i landet.
Af Kim Schou

TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED D. 19/9

PR. STK.
KUN

Få dine fødder tjekket på Fodens dag

VØLUND VARMEPUMPE

5 GODE GRUNDE

t 7MVOEWBSNFQVNQFL8
t #PSUTLBòFMTFBGFLTJTUFSFOEFBOMH
t /ZUBOMHQMBDFSFTIWPSFLTJTUFSFOEFBOMHFSNPOUFSFU
t (PELFOEUFKPSEWBSNFTMBOHFSNUS
t *OUFSOFMBSCFKEF UJMTMVUUFUHPELFOEUFMJOTUBMMBUJPO
t 0QTUBSUPHJOESFHVMFSJOH
t &LTLMHSBWFBSCFKEF

1.
2.
3.
4.
5.

NEPRIS
KAMPATPGHN
POUFSJOH
JOLMNPN

96.000 kr.

Tlf. 75 22 27 51
Åbningstider: Hverdage kl. 08.00 - 16.30 • Lørdag kl. 08.00 - 12.00

Finansiering fra

1.220,-

JYSK LAVPRIS TØMMERHANDEL
Erhvervsvej 3 - 6800 Varde

Besparelse på varmeregningen
Nul bøvl – anlægget passer sig selv
Miljørigtig løsning
Alternativ vedvarende energi, nu og i fremtiden
Værdiforøgelse af din bolig

Haderslev · Vojens
Rødekro
Padborg
Vejen
Kolding
Lysbjergvej 6, Hammelev Østergade 72 Industrivej 7 Jættehøj 4 Koldingvej 49

Tlf. 70 22 61 60 · vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

Skattefradrag 30.000 kr.

pr. md.
-ÌOLSPWFSN
E¯SMJHFOPNJOFMWBS
SFOUFFS ¯01FS
GSTLBU"ENHFCZS
LSNE0QSFUUFMTF
LS5PUBMTVN
BGZEFMTFSLS'J
OBOTJFSJOHF
UJMCZEFTJTBNBSCFKEFNFE O

%BO"LUJW"4

11

Tirsdag den 13. september 2011

EfB Ishockey Herlev Eagles
Torsdag den 15. september kl. 19.00
i Granly Hockey Arena
Afsked med

Andreas Andreasen
på isen før kampen

Pinotex
træbeskyelse

-40%
(Fratrækkes ved kassen)

Næste hjemmekamp:
EfB Ishockey - Rødovre Mighty Bulls
Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Hovedsponsorer

Alt andet i bukken

-30%
(Fratrækkes ved kassen)

Pensler - Trip Trap produkter
Maling - Tapet osv.

DI
R U L L EG A R

L. H V I
E
E
T
R
O
S
NER

I G E S TØ
FO RS K E L L

RRELSE

DE

F R I T VA LG

Roustvej 87 - 6800 Varde - Tlf.: 75 22 20 68

Tilbudene gælder på varer i bukken, ikke på besllingsvarer.

Kampsponsor

50.
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MARSKANDISEREN
TLF.: 22 82 67 54
køber møbler, lædersofaer, teaktræsmøbler, sølv, malerier,
palisandermøbler, Wegner og Børge Mogensen
+ diverse andet - også småting.
Vi rydder dødsboer og pakker selv.
Åbent søndag i ulige uger kl.10.00 - 15.00 eller efter aftale

Tag med på landet
Oplev køer, grise, mink, frugt og grønt eller bioenergi til Åbent Landbrug
søndag den 18. september.

J. C. Jensensvej 7 • Nordenskov • 6800 Varde
Af Kim Schou

Musik på Hjørnekroen
Musik Karaoke
Lørdag den 17. sept.

Barney og Co.
Kl. 22.00 - 04.00
Vellydende musikalitet til kræsne
ører og danseglade ben.

NYT NYT
hv

NYT

er fredag
HAPPY HO og lørdag
UR kl. 21-2
på m
2
ixede drin

ks og øl.

Ingen adgang for unge under 18 år.
Billedlegetimation skal forevises på forlangende!

Hjørnekroen
Doktorvej 4 · Ansager · 75 29 71 21
www.hjornekroen-ansager.dk
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Søndag den 18. september
inviterer landmænd i hele
Danmark til Åbent Landbrug. 90 gårde og gartnerier
landet over slår dørene op og
giver dig og din familie rig
mulighed for at få en spændende og lærerig dag.

Tre lokale gårde
Her på egnen er der tre åbne
gårde.
Hos Karin og Jeroen
Hagting på Skovlundgård
kan man se en moderne
mælkeproduktion med 280
køer, hvor mælken leveres til
osteproduktion på Tistrup
Mejeri. En lille del af mælken
anvendes til produktion af is
i gårdens eget ismejeri, som
er åbent på dagen. Der er også halmlegeplads til børnene.
Gårdens pilerensningsanlæg
kan også beses.
På Lykkegård i Grimlund
ved Ølgod hos Bjarne og
Bente Nørtoft vises rundt i

Hos Karin og Jeroen Hagting på Skovlundgård kan man se en moderne mælkeproduktion med 280 køer.
en produktion med 1140 søer
i moderne stalde. Der er også
halmfyr, store maskiner,
traktortur i marken og halmog kornlegeplads til børnene.
Endelig kan man hos Jytte
og Niels Morten Nielsen på
Østergård ved Tarphage-

broen se kalve- og studeproduktion. Her er også en gårdbutik med salg af gårdens
egne produkter, halmborg
til børnene og tilbud om
traktortur ud i engene med
naturvejleder.
På www.aabentlandbrug.

dk kan I se, hvilke gårde der
tager imod besøg søndag den
18. september 2011. Arrangementet er gratis, og gårdene
holder åbent fra kl. 10-16.
Se, hvordan dyrene lever, og
hvor maden kommer fra.

Soroptimist International Varde
fejrede 25 års jubilæum
Den 6. september havde
Soroptimist International
Varde 25 års jubilæum.
Det blev fejret med en reception på Hotel Arnbjerg
lørdag d. 10. september.
Blandt gæsterne var unionspræsidenten Hjørdis Hansen,
Vardes Borgmester Gylling
Haahr, International præsident Hanne Jensbo, medlemmer fra venskabsklubberne
i Wolverhampton og Stockholm-Eckerø og fra klubber i
det sydlige Jylland.
Der blev holdt taler af Borgmesteren og unionspræsidenten m.fl., Emma Louise
Christiansen og Nikolaj
Rasmussen fra Varde Musikskole underholdt med sang

og musik, og der blev serveret en lækker buffet.
Klubbens 35 medlemmer
glædede sig særligt over at
kunne donere 150.000 kr.
til 13 forskellige modtagere, deriblandt Børnehuset
Mælkebøtten i Nuuk, Sierra
Leone, Go for Water og en
række lokale organisationer.
De mange penge har klubben tjent hovedsagelig ved
Sandwichboden i forbindelse
med Open Air i 2010 og 2011
og ved Optimistløbet i maj
2011.
Om aftenen var der festmiddag på Hotel Arnbjerg for
klubbens medlemmer med
ledsager og gæsterne fra
venskabsklubberne.

Glade modtagere øverst fra venstre: Dorthe Winther KOP projekt,
Zambia, Åse Sørensen Stormly Esbjerg, Helga Lenda Hjernesagen
Varde, Præsident Helle Knudsen, Monica Nielsen
privat modtager, Lisbeth Hass Go for Warter og Sierre Leone og Gerda
Larsen Mælkebøtten. Nuuk.
Nederst fra venstre Shahla Torkipour Velgørenhedsfonden, Iran, Ragnhild Kallestrup Aflastningstjenesten Varde, Charlotte Jensen Foreningen
familien med kræftramte børn og Rita Kristensen Værestedet Paraplyen
Varde.

Tirsdag den 13. september 2011
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PRÆSENTERER

SUPERLIGA SPEEDWAY

HOLSTED
vs

BBK Varde i nye lokaler

Outrup

Torsdag er BBK Varde klar til at flytte ind i nye lokaler.
Af Kim Schou

Oplev fart,
spænding
og
dramatik

Tak
for
2011!

Fredag d. 16. september kl. 18.00
på Holsted Speedway Center
Holsted Speedway Klub partnere

WWW.HOLSTED-SPEEDWAY.DK

Grafisk Trykcenter AS · tlf.: 76 109 110 · www.gte.dk · 112866

Mød
Nicki Pedersen,
Patrick Hougaard,
Nicolai Klindt
samt Niels Kristian
Iversen, Mads
Korneliussen og
Kenni Larsen

Kun et år efter at BBK Varde
officielt startede op i Varde
By, er klubben nu klar til at
flytte i egne lokaler.
- Det er et stort ønske, der
nu går i opfyldelse, fortæller bokseklubbens formand,
Carsten Holm.
- Vi er vokset meget siden, og
i dag er vi næsten 150 medlemmer. Vi har trænet i Lykkesgårds Hallens gymnastiksal siden, men har manglet
egne lokaler, tilføjer han.
Klubben er oprindelig startet
i Blåvand, deraf navnet Blåvandshuk Bokseklub Varde.
- Desværre kunne vi ikke
få lov at beholde lokalerne i
Blåvand, og derfor søgte vi
til Varde, som jo er hovedby
i kommunen, fortæller Carsten Holm, som glæder sig
over de nye lokaler.
- Vi får 504 m2 på Møbelvej 2 som bliver Danmarks
smarteste bokselokaler.
- Selve træningsarealet bliver
på 400 m2, rustikt og med
spejle på væggene, 12 sandsække, to boksebolde, tre
bokseringe, fitnessområde
med løbebånd, spinning,
crossudstyr osv.. tilføjer han.
Siden klubben fik lovning
på at leje lokalerne i det tidligere beskæftigelsescenter,
har det ikke skortet på hjælp
fra klubbens mange medlemmer.

BBK Varde får lokaler i det tidligere beskæftigelsescenter på Møbelvej.
- Michael Jørgensen, ejeren
af Vestjysk Rustfri Montage
ejer bygningerne som vi lejer, og han har været til stor
hjælp. Uden ham ingen lokaler. En stor tak til dem alle,
tilføjer Carsten Holm.
Klubbens 23 kampboksere
glæder sig til de nye lokaliteter, og klubben er allerede
langt fremme med sine planer.
- Den 2. marts holder vi
vores første stævne i Jacobi
Hallen. Det bliver et kæmpe

stævne.
- Vi havde i december 2010
lejet Jacobi Hallen til den 10.
marts 2012 og pludselig for
ca. fem uger siden meldte en
anden klub sig på banen og
ville holde deres stævne den
9. marts 2012, altså
dagen før vores, så derfor
flyttede vi vores frem til den
2. marts 2012.
- Men vi glæder os, og vore
medlemmer har alle julelys
i øjnene. Det bliver så fedt,
slutter formanden.

Her skal der være fitnessafdeling.

Stor hjælp
- Det er helt vildt som medlemmerne har hjulpet. I gennemsnit har vi haft 15 personer gående her hver dag. De
har hjulpet med at male, osv.
- Desuden er det ikke billigt at komme i nye lokaler,
men takket være god hjælp
fra vores bank, Nordea,
fonde samt Lars Ebbesen fra
Næsbjerg Gulve, er det gået
godt, fortæller Carsten Holm.

Der bliver plads til tre bokseringe i de nye lokaler.

Ta’ Parti for Sydog Sønderjylland...



Jan Køpke Christensen

Det anbefaler bl.a.
Kaj Ikast. Tidligere minister og næstfmd. for Folketinget. Valgt
i Sønderborg kredsen. Martin Buus Madsen. Tidl. K-borgmester
i Lundtoft kommune og viceborgmester Aabenraa. Rudi Jensen.
Tidl. K-borgmester i Tønder. Bent Bechmann. Medl. Kolding Byråd
og regionsrådsmedl. Tidl. borgmester i Lunderskov kommune.
Anne Margrethe Ikast. Tidl. amtsrådsmedlem, viceborgmester i
Sønderjyllands amt. Christina Mortensen Hattens byrådsmedlem
i Tønder kommune. Robert Nielsen. Fhv. K-formand og K-hovedbestyrelsesmedlem. Vejle kommune. Uffe Steffensen. Formand for
K i Aabenraa Kredsen. Søren Knudsen. Formand for K i Haderslev.
Christian Frank Madsen. Fmd. for konservativ Ungdom i Kolding
Kommune. Anders Therkelsen. Fmd. for Konservativ Ungdom i
Sønderjylland og Haderslev. Maria Elisabett Neuberg Hansen.
Konservativ Ungdom i Tønder-området. Henning Schmidt. Gruppeformand/byrådsmedlem i Tønder kommune. Jan Riber Jakobsen. K-byrådsmedlem Padborg/Aabenraa. Gunnar Asmussen.
Fhv. K-byrådsmedlem, Haderslev.
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Hvem tror du på
i overmorgen?
Bo
Kragelund

”

Valget handler om holdninger, værdier og tro!
Tro på hvordan vi bedst kan sikre, at et af
verdens rigeste samfund også i fremtiden vil
være et af de bedste og tryggeste lande at
leve i. Derfor er det også afgørende, hvem
du som vælger tror på – hvem du mener mest
betryggende kan styre og styrke Danmark
i en verden i udu!
Det konservative Folkeparti i Sydjylland har
13 engagerede og solide kandidater som vil
kæmpe din kamp og Danmarks kamp. De har
alle deres egen lokale kreds som afsæt, men
du kan stemme på dem overalt i Sydjylland.”

Stærke værdier
– sund økonomi

Jesper
Termansen

Carina
Christensen

Charlotte
Sahl-Madsen

Rasmus
Sømod

Tommy
Rachlitz
Nielsen

Martin HolmKodahl

Jan Køpke
Christensen

Mike
Legarth

Morten
Grøn

Michael
Nørtoft
Frydensbjerg

Stefan
Tiedemann

Tom
Arnt
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Kulturnatten blev et tilløbsstykke

Velbesøgt jubilæumsudstilling

Af Kim Schou
Årets Kulturnat i Varde blev
et tilløbsstykke. De mange
deltagende forretninger og
foreninger havde gjort et
stort forarbejde, og det blev
belønnet af et stort publikum til de mange aktiviteter.
Det gode vejr havde også
sin indflydelse og det hele
kulminerede med et brag af
en koncert fra Madam Blå og
Poprockerne.

Af Kim Schou
Jubilæumsmaleriudstillingen med maleren Solvej Bammeskov havde i fredags indvielse i Smedeværkstedet, i Varde.
Allerede fra starten var der masser af mennesker i Smedeværkstedet til denne udstilling, arrangeret af Solvej Bammeskov, Varde Kunstforening og LOF.
Foto: Niels Gravesen

Fotos: Kim Schou og
Niels Gravesen

Mange besøgende til Krogens musikdag
Haven blev forvandlet til en
festplads med musikscene,
boder og forskellige aktiviteter. Det blev en dejlig dag
med masser af glade børn,
unge og voksne!
På musikscenen kunne
man i løbet af dagen opleve
Musikværkstedet fra Gram,
som optrådte med en spændende børneforestilling, og
senere kom Blue Bird fra

Skyd nytåret i gang i Lerpøthallen
Synes du også, at nytårsfesten slutter alt for hurtigt?
Hold liv i stemningen, og tag
med til ”SMUK Nytårsshow
2012” onsdag d. 18. januar
kl. 20.00 i Lerpøthallen.
Traditionen tro tænder de
16 musikere fra Slesvigske

Musikkorps op i det store
musikalske fyrværkeri i
Varde og serverer fejende flot
musik tilsat godt med musikalske løjer til det festglade
publikum.
Til ”SMUK Nytårsshow
2012” har Forsvarets musi-

kalske ambassadører allieret
sig med to populære solister,
som kan skyde nytåret ind
med maner: Jette Torp og
Erann DD, og sammen vil
de præsentere et overflødighedshorn af sange i helt nye
arrangementer for SMUK’s

velklingende messinglyd og
de to solister.

4 H var et hit
Det gode vejr lokkede mange mennesker til 4 H i Varde
Af Kim Schou
Mange 4H børn fra de lokale
4H klubber var i lørdags i
Varde for at vise, hvad de har
arbejdet med i årets løb. Der
var kaniner, hamstre, dværg-

hamstre, marsvin, hunde,
katte og heste. Børnene udstillede også deres bagværk
og madlavning, og man kunne købe hjemmebagte kager
i børnenes salgsbod.
Temaet på 4H Børnedyr-

skuet i år var squash, så børnene havde lavet fantasifulde
udstillinger med squash.
Tombolaen bugnede af
præmier, og i den nye Pr.
stand kunne man få mere
viden om 4H og de forskel-

lige lokale 4H klubber, der er
i området.
Udenfor bugnede det med
tilbud for alle legesyge børn.
Til frokost kunne der købes
helstegt pattegris, der var
grisevæddeløb, hesteagility

og til sidst var der præmieoverrækkelse til de børn,
der havde udstillet deres 4H
tema.

Edelsvej i Esbjerg.
For gæsterne var der mulighed for at køre en tur med
gadetoget "Futti", og der var
være boder med ansigtsmaling, tatoveringer, dåsekast,
fiskedam og meget andet.
Alle Krogens brugere og beboere var inviteret til dagen
samt deres dagtilbud (børnehaver, skoler og beskæftigelsessteder).
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Fuglefløjt og farvestrålende flora i Jacobi Hallen
Den kommende weekend byder Varde og Omegns Fugleforening på udstilling i Varde.

Så er man ved at være klar til udstilling. Kaj Schou samt Gerda og Arne Siig glæder sig.

Gerda Siig elsker at se på de smukke fugle.

By Kim Schou

Kaj Schou fra udstillingsudvalget og tidligere formand i
foreningen.
- Vi har et godt bagland i
vore koner, som gør et stort
arbejde i kulissen. Og det er
for det meste dem, der deltager i denne udstilling, tilføjer
han.

Sidste års udstilling blev
annulleret, men nu er foreningen med de stolte udstillingstraditioner klar igen.
- Vi har sat alle sejl til for
at få en god udstilling, og
alle mand er klar til at yde
en stor indsats, fortæller formanden i foreningen, Arne
Siig, som bor sammen med
sin kone Gerda på Sønderhedevej lidt uden for Hostrup.
- Vi føler os mere som vardensere end esbjergensere, så
derfor er vi med i Varde og
Omegns Fugleforening, tilføjer han, mens han viser rundt
i den utrolig flotte have og
de mange volierer.
- Vi har jo altid lavet mange
gode opdræt i foreningen, og

dem vil vi gerne vise frem
for offentligheden, tilføjer
han.
Og der bliver mange forskellige racer at opleve i Jacobi
Hallen.
- Vi har 150 numre med,
lige fra små kanarier til store
araer.

Derudover er der også andre
stande. Der er blandt andet
mulighed for at købe fuglefrø, nisser, glas og der er
udstillinger af orkidéer, stueplanter, Fuchsia og 4H har en
stor arbejdende stand i år.
- Traditionen tro har vi også
orkidéudstilling, fortæller

Lang planlægning

Der vil være masser af farvestrålende fugle ved årets udstilling.

Og der skal meget til for at få
udstillingen gjort klar.
- Vi er i gang flere måneder før udstillingen med at
sælge annoncer til kataloget,
og der er vi handelslivet i
Varde Kommune meget taknemmelige for den støtte de
giver, tilføjer Arne Siig.
Fredagen før udstillingen
pyntes hallen op og dommerne kommer og bedømmer i løbet af aftenen. Først

gevinster, så der er masser
af gode grunde til at hele
familien kigger forbi Jacobi
Hallen i den kommende
weekend, slutter Arne Siig.
Når udstillingen slutter
søndag skal der pakkes ned
og ryddes op, inden det store
hold af hjælpere bliver budt
på hjemmelavet suppe som
afslutning på årets udstilling.

et godt stykke over midnat
er man færdige fredag nat.
Lørdag er der så åbent fra kl.
10 til kl. 17.30 og søndag fra
kl. 10 til kl. 16. Der er gratis
entré, og det betyder at indtægterne skal hentes andre
steder fra.
- Salget i vores cafeteria
går altid godt. Her kan der
købes, snitter, kage, lagkage,
æblekage, pølser og brød,
sodavand, øl, kaffe og the,
fortæller Kaj Schou.
- Derudover har vi en god
tombola med masser af gode

FOR ALLE DANSEGLADE OVER 22 ÅR
BAL PÅ LØRDAG KL. 20.30-02.00 PÅ HOTEL RØDDING

Musikken leveres af Carsten Bo & Jon

RØDDINGKLUBBEN
www.roeddingklubben.dk
4 busser samler op: 75 52 01 30 / 75 52 85 02

n
ed vokse
Stedet m og glad
re
atmosfæ usik
dansem

DET SKAL DU SE I TV SYD...

DEN KOMMENDE UGE
Onsdag den 14. september
Kl. 18.10 – 18.55:
· Folketingsvalget 2011:
Det sidste ord
Kl. 19.30 – 20.00:
· Regionale nyheder
· Folketingsvalget 2011 – Dagen før!
kl. 20.00 – 21.00:
· Det forunderlige sind
· Sku’ det være kunst!?
Vejle Kunstmuseum
· Danmark Rundt
· Ekspedition Syd: Vedsted

Torsdag den 15. september
Valgdagen
· Kl. 06.30 · Kl. 07.30 · Kl. 08.30
· Kl. 09.30 · Kl. 10.30 · Kl. 11.00
· Kl. 12.10 · Kl. 16.15 · Kl. 17.15
· Kl. 19.10.
kl. 20.00 – 21.00
· Jørgen og Jacob i Solvang 3:5
· Sku’ det være kunst!?
Tønder Kunstmuseum

· Danmark Rundt
· Klondyke

Fredag den 16. september
Valgets resultater
· Kl. 06.30 · Kl. 07.30 · Kl. 08.30 ·
· Kl. 09.30 · Kl. 10.30 · Kl. 11.00
· Kl. 12.10 · Kl. 17.00 · Kl. 18.25
· Kl. 19.30
Kl. 20.00 – 21.00
· Mad med Miv og Møller
· Danmark Rundt
· Danmarks smukkeste ko

Lørdag den 17. september
Kl. 19.30 – 19.45:
· Regionale nyheder
kl. 20.00 – 21.00
· Tango: Bofællesskab for seniorer
· Tangopanelet: Bofællesskab for
seniorer
· Danmark Rundt

Søndag den 18. september
Kl. 19.30 – 20.00:

Ekspedition Syd i Viuf
Søndag 18. september

· Regionale nyheder
· Ekspedition Syd
kl. 20.00 – 21.00:
· I gang med Kurt: Cykling
· Danmark Rundt
· Kaffe med Kurt

Mandag den 19. september
er
Kl. 19.30 – 20.00:
· Regionale nyheder
· Kaffe med Kurt
kl. 20.00 – 21.00:
· Håndboldmagasinet Overtrådt
dt
· Danmark Rundt
· Hobbyserien: Warhammer

Tirsdag den 20. septemberr
Kl. 19.30 – 20.00:
· Regionale nyheder
· Anne som Frivillig
kl. 20.00 – 21.00:
· Godt arbejde: Kohberg
· Danmark Rundt
· Plejebarn fra Grønland

Daglige programme
r på
TV SYD og TV SYD PL
US

Kl. 11.00–12.00: (m
an-fre)
· TV SYD PLUS fra igå
r
Kl. 12.10: (man-fre)
· TV SYD fra igår
Kl. 16.05: (man-fre)
· Regionale nyheder
Kl. 18.10: (alle dage)
· Regionale nyheder
Kl. 19.30–20.00: (al
le dage)
· Regionale nyheder
Kl. 20.00–21.00: (al
le dage)
· TV SYD PLUS
Kl. 22.20–22.30: (m
an-tors)
· Regionale nyheder

Mange mennesker kender Viuf fra
kroen, der ligger ud til hovedvejen og
som altid annoncerer med stegte ål.
Men der sker meget andet i Viuf.
Ekspeditionen kom forbi og mødte
bl.a. kvinden, der har haft planteskole i 43 år, og som ikke har planer
om at holde op. Og parret, der samler
på kanoner og bibler, og som lejer
limousiner ud.

DET SKAL DU SE I TV SYD PLUS...
DE

Godt Arbejde: Kohberg
G
Tirsdag den 20. september
Tir
”Hv skal jeg sige – boller fra Kohberg” – den virksomhed
”Hvad
besøger Søren Vesterby, og han møder faktisk en medarbejder,
besø
der har været med i reklamen.

Tal med din tv-forhandler,
hvis du ikke kan fi nde TV SYD PLUS
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LÆSERREJSER

KØR-SELV-FERIE

Nyt specialteam hjælper
krigsveteraner med
PTSD

MED

4PNMTFSBG-PLBMBWJTFO#VETUJLLFOGÍSEVEJTTFTQFDJFMMFMTFSUJMCVE0QMZTSFKTFLPEFOBUDSTIKKENWFECFTUJMMJOHoTÍGÍSEVBVUPNBUJTLSBCBUQSJTFO

Blandede

Af Kim Schou

1 barn
op til 12
gratis

Husk rejsekoden: Budstikken
Pr. person i dobbeltværelse

Berlin – bare berusende!

1.149,-

4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Berlin, Tyskland

Pris uden rejsekode kr. 1.299,-

Derag Hotel Königin Luise ★★★★
Berlin er den slags storby, som forandrer sig, hver gang man vender
ryggen til. Så hvis du tror, du kender Berlin, er det nok på tide at komme igen. Det 4-stjernede Königin Luise giver din ferie en base, hvor
kvaliteten er i top. Hotellet ligger placeret i Berlinforstaden Weissensee
i et roligt parkmiljø med en dejlig badesø. Få skridt herfra kan man
springe på sporvognen og på 15 minutter være i metropolens nye og
gamle centrum: Alexanderplatz. Herfra er spadsereturen “Unter den
Linden” eller langs de nye facader på Karl Marx Allee et gribende mix
mellem ultramoderne avantgarde og historiens vingesus.

tPWFSOBUOJOHFS
tYNPSHFOCVGGFU
tYMPHWBOEJ
 NJOJCBSWFEBOLPNTU
"OLPNTUValgfri frem til
27.12.2011 samt i perioden
2.1.-28.5.2012.

Ekstranat med
morgenbuffet

Kun 399,Husk rejsekoden: Budstikken
Pr. person i dobbeltværelse

Gode
børnerabatter

799,Pris uden rejsekode kr. 949,-

Herlig weekend i Malmø
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Skåne, Sverige

First Hotel Jörgen Kock ★★★
Malmø er med sin placering lige på den anden side af Øresund
et oplagt valg til en weekendsmuttur. Byen er Sveriges tredjestørste og har et strejf af storby og international atmosfære
over sig, men er samtidig helt sin egen med sine smukke
bygninger, gamle kvarterer og hyggelige grønne parker. Det
3-stjernede First Hotel Jörgen Kock er et moderne byhotel
tæt på havneområdet og Centralstationen.

• Zoneterapi • Healingsmassage
• Healing
Helle Vej Kastrupsen (bach. pharm.)
Kløvermarken 3
6840 Oksbøl
Tlf.: 25 72 23 60

tPWFSOBUOJOHFS
tYNPSHFOCVGGFU
t'SJBEHBOHUJM
 LBGGFUFPHLBHF
tMWJOJCBSFO
 WFEBOLPNTU
"OLPNTUFredage frem
til 9.12.2011 samt i efterårsferien 14.-21.10. og
29.10.-4.11.2011.

HYPNOSE!!!
Forandringer kommer indefra
• Angst
• Vægttab m. se video på hjemmeside
• Eksamensangst m.m

• Flyskræk m.m
• Tobaksafvænning
• Slikafvænning

Læs og se på www.poulhuvendick.dk
Har du et problem, er du velkommen til at kontakte mig.

Poul Huvendick
Husk rejsekoden: Budstikken
Pris pr. person i dobbeltværelse

Den rene idyl ved Mölln

Gode
børnerabatter

1.199,1SJTVEFOSFKTFLPEFLS 

4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Hotel Waldhof ★★★★
Fra middelalderbyen Mölln slynger landevejen sig forbi blå søer
og ind i den grønne skov. Når man har kørt tre kilometer, skal
man dreje til højre op ad en skyggefuld allé – og for enden af den
dukker Hotel Waldhofs smukke bindingsværksfacade fra 1921 op.
Her er ferien lagt i romantiske rammer, hvor I både har udsigt over
markerne og skovens dybe, stille ro i ryggen. Hotellets egen park er
i sig selv en lille oase, og en spadseretur bringer jer på ti minutter
til bredden af Pinnsee, hvor man om sommeren også kan bade.

Bestil nu på

tPWFSOBUOJOHFS
tYNPSHFOCVGGFU
tYSFUUFST
 NJEEBHCVGGFU
tWFMLPNTUESJOL
t,VSBGHJGU
"OLPNTUSøndage
frem til 18.12.2011.

www.happydays.nu eller 70 20 34 48
Åbent hverdage kl. 8.00–15.30

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Husk rejsekoden: Weekend kl. 10.00–15.00
Børnerabat ved to betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.
Budstikken
Teknisk arrangør:

Hypnotisør, Terapeut og Slankekonsulent
www.poulhuvendick.dk • phuvendick@mail.dk
75 21 05 00 / 31 20 65 63
Telefontid: mandag - fredag 08:00 - 09:00

Nu kan hjemvendte soldater
med alvorlige tilfælde af
posttraumatisk stresssyndrom få specialiseret hjælp
i Psykiatrien i Region Syddanmark. Et voksende antal
soldater får posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD), efter
de har været i krig. Som noget helt nyt kan soldater med
svær posttraumatisk stress
få specialiseret og målrettet behandling i Psykiatrien
i Region Syddanmark. Det
nye tilbud tager over, hvor
ekspertisen i de nuværende
tilbud ikke rækker.
- Det betyder meget for
mig, at vi i Region Syddanmark deltager aktivt i at
udvikle og styrke indsatsen
for den voksende gruppe af
veteraner med PTSD. Vi har
kapaciteten til at opbygge et
specialiseret behandlingstilbud. Dermed kan vi tage
hånd om veteraner, der hidtil
ikke har fået en optimal behandling, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
Soldater med psykiske lidelser kan få hjælp af forsvarets
psykologer og i den almene
psykiatri i regionerne. Disse
tilbud tilgodeser den største
gruppe af veteraner med
psykiske lidelser, men Sundhedsstyrelsen regner med, at
ca. 20 soldater årligt får brug
for det højt specialiserede
tilbud til veteraner med svær
PTSD i Region Syddanmark.

Forholdvis lille gruppe
- Det er en forholdsvis lille
gruppe soldater, der har behov for den avancerede
psykiatriske behandling, vi
nu kan tilbyde. Men de mennesker, det drejer sig om, får
en meget bedre chance for at
vende tilbage til et normalt
liv, siger Carl Holst.
Det tværfaglige behandlingsteam er sammensat af
regionens spidskompetencer på området. Center for
Traume- og Torturoverlevere
har erfaring med behandling
af PTSD hos flygtninge, og
Psykiatrisk Afdeling Odense
har specialiseret viden inden
for alle områder af psykiatrien.

19

Tirsdag den 13. september 2011

Målet var Skagen
I trafiksikre grønne trøjer og
højt humør satte en cykelkortege fredag formiddag af
sted fra Torvet i Varde. Målet
er at skaffe ekstra penge til
idræt for sindslidende.
Det er Idrætsforeningen IFSVestjyderne, som har fået en
række virksomheder til at
cykle for sagen. Blandt støt-

terne er Varde Kommune og
ved afgang lagde direktørerne Louise Raunkjær og Erling
S. Pedersen ud på tandem.
Første etape var 170 kilometer til Aarhus. Lørdag
gik turen videre til Aalborg,
og søndag nåede rytterne
Skagen.

TT Fliser & Anlæg aps
V/ Thomas Thomsen • Kvievej 2 • 6823 Ansager

Find plads til din
fest direkte på
hjemmesiden...

Vejen til en idérig belægning
www.ttbrolægning.dk • Tlf.: 42 24 03 43

ALSL

RSA
EVFO

MLI

US.
H
S
G
N

DK

Energi... og tid til dig!
ALSLEV FORSAMLINGSHUS
Bredgade 34, Alslev, 6800 Varde
Telefon: 75 26 90 37

Aut. VVS-Installatør Lars Møller

Varde/Næsbjerg

Køb og salg

Baby- og Børnebazar
i Horne
Køb og salg af brugt baby- og
børneudstyr.
Søndag den 18. september 2011 kl.
10-15 i Horne Hallen, Stadionvej 21,
6800 Varde. Entré 20 kr.

Kolonihave sælges
Skønt kolonihavehus i Kærhaven,
Varde, sælges langt under vurderingsprisen. 22 m2 + hems. Rigtig god
stand.
Tlf. 31 22 86 25

www.bricksite.com/hornesbornebazar

Tlf:: 24 23 69 58
ALT I SMEDE
OG VVS UDFØRES
• Smedearbejde.
• Renovering af
badeværelser.
• Staldinventar.
• Markvandingsanlæg.
• Staldvarme.
• Naturgas.
• Oliefyr OR.
• Fjernvarme.
• Jordvarme.
• Solvarme.

Tinghøj Smede- og Maskinforretning A/S
VVSÅge
- Svend
Åge Jacobsen
Aut. VVSAut.
- Svend
Jacobsen
- Bjane Thomsen
Stilbjergvej 50 - Tinghøj - 6800 Varde
Tlf. 75 26 10 15 - Biltlf. 23 34 72 97

Totalløsninger:

Kegnæs, Als

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ferielejligheder med spabad, sauna,
brændeovn, opvaskemaskine m.m.
Plads til 6/4 personer. Pris mandagtorsdag kr. 775 + strøm. Fredag-søndag kr. 775 + strøm. Uge kr. 1.495,-.
Tlf. 74 48 56 18

Gardiner
Lameller
Persienner
Rullegardiner
Foldegardiner
Plisségardiner
Panelgardiner
Insektnet
Markiser
Gardinvask

28 89 92 03
s

JESPER Gardiner.dk
Ring efter gardinbussen - også om aftenen og i weekenden

STÅLTRAPEZPLADER
Tag/væg til lavpris
fra pr. lb. m. .....................kr.

35,-

Plastisol - Prelaq Nova
Polyester & Galvaniseret

NYHED!
Teglstensprofil i stål.
Stålplade med udseende som
Eternit (fås i fix mål).

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H.P. STÅLTAG ApS
86 62 37 05 . 20 72 66 01 . FAX 86 62 38 05
www.hp-staaltag.dk
hp@hp-staaltag.dk . klaus@hp-staaltag.dk

Aut. VVS- & Kloak-mester
Kvong Smede- &
Maskinforretning A/S
www.kvongvvs.dk

Langgade 5, Kvong
6800 Varde Tlf.

75 25 40 75

Driller
computeren?®

Mere end 20 års
professionel erfaring
med IT og EDB!
Vi kører ud til både
private og erhverv.

70 20 09 30
www.havecom.dk

Musiker
Flemming Nielsen
Telefon: 75 26 92 65 - 50 50 33 98
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Lokalavisen Budstikken Varde

FØDSELSDAGSSLUTSPURT
PRISFALD
3 pk. Knorr Sauce
eller Fond du Chef
Vor normalpris
op til 77,85

NU

39.-

NU

15.-

LAGERSALG
Toilet 3/6 skyl

NU

SPAR 600.- ...................

Nu 399,-

- TIL VANVITTIGE PRISERHUSK
5 stk. ACER NOTEBOOK
P340
EMG640G-P344G64MNSK AMD

82 stk. Trillebør 62 liter
Normalpris 199.-

SPAR 2.000.-

................... Nu 1.499,-

aber
127 stk. Pro Lite Haveredsk
Normalpris 349.......Nu 100,SPAR 249.- ........................................
siner
Laminatgulv - udgåede des
Normalpris 79,95 pr. m2

Normalpris 3.999.Nu 3.000,SPAR 999.- .......................................

epose
24 stk. Extreme Compack sov
Normalpris 189,......... Nu 50,SPAR 139.- ........................................

3 stk. ACER NOTEBOOK
EME527-334G50MIKK

Navigation 205
10 Stk. Garmin Forerunner
Normalpris 899......Nu 399,SPAR 500.- ........................................
6SO AMD P360
7 stk. HP Notebook HP G6-100
Normalpris 3.499.Nu 3.000,SPAR 499.- .......................................

20,- pr. m2
SPAR 59,95 pr. m2 ........ Nu
ET PARTI
BEGRÆNS

MANDAG-FREDAG

LØRDAG

9.00-21.00

8.00-18.00

Vi ha r
mange
flere
gode la
gertilb
ud i
butikk
en!

......... Nu 50,SPAR 149.- ........................................

e Sengetøj
Restparti Harmoni eller Not
Normalpris op til 145,.... Nu 70,SPAR OP TIL 75,- ................................

4 stk. Firenze badmiljø
Normalpris 3.499.-

95

17

Normalpris 999.RTI
NSET PA
BEGRÆ
STK.
KUN 20

,SPAR 22

Tilbuddene gælder i Bilka Esbjerg.
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. september, til og med lørdag den 17. september.

HUSK
Ha

Normalpris 3.499.Nu 3.000,SPAR 499.- .......................................
H LED
3 stk. PHILIPS 52” 52PFL5605
Normalpris 12.999...Nu 8.000,SPAR 4.999.- ................................
3 stk. SONY 32” LCD TV
KDL-32BX300AEP
Normalpris 2.899.Nu 2.000,SPAR 899.- .......................................
LED-22200
4 stk. PROSONIC LED TV 22”
Normalpris 1.699
Nu 1.200,SPAR 499.- .......................................

vecen
tret
ha r åb
ent sø
nda g
d. 18/
9-201
1
10-16

     
     
    

ESBJERG

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SPA

0
R 12,5

til 38,95

2 Kg. Herregårdsrødkål
Normalpris 29,95

Wium Leverpostej
Normalpris 27,50

SPAR op

